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W wiek podeszły wpisane są zmiany fizjologiczne dotyczące zachowania i sfery psychosocjalnej, a aspekt sek-
sualności – będący we wcześniejszych okresach jednym z najistotniejszych – zaczyna być traktowany marginalnie. zmniejsze-
nie funkcji seksualnych jest naturalnym etapem procesu starzenia, dla wielu ludzi jest to jednak równoznaczne z obniżeniem 
jakości życia. autorzy przedstawili przegląd nielicznych doniesień określających potrzeby psychoseksualne oraz ich realizację 
wśród rezydentów domów pomocy społecznej. Dostępne dane potwierdzają, że kobiety i mężczyźni powyżej 65. roku życia 
nadal utrzymują seksualne i intymne relacje. ponad połowa osób w wieku 57–85 lat i około jedna trzecia osób w wieku 75–85 
lat jest nadal aktywna seksualnie, a ich poziom zdrowia fizycznego jest dodatnio i istotnie statystycznie skorelowany z inten-
sywnością życia seksualnego. aktywność seksualna jest ściśle powiązana ze zdrowiem oraz warunkami socjalnymi, a choro-
by przewlekłe oraz niepełnosprawność mogą ograniczać możliwości zaspokajania potrzeb związanych z tą sferą, co nie jest 
równoznaczne z zanikaniem tych potrzeb. Badania wskazują także, że w domach opieki panują warunki ograniczania ekspre-
sji seksualnej dodatkowo potęgowane przez negatywne postawy pracowników. Wyniki badań prowadzonych wśród persone-
lu domów opieki mogą wskazywać na konieczność wdrożenia programu edukacyjnego, dotyczącego seksualności dorosłych 
w okresie późnej dorosłości, skierowanego do lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników ochrony zdrowia w celu lepszego 
zrozumienia i akceptacji seksualności ludzi w wieku podeszłym.
Słowa kluczowe: potrzeby psychoseksualne, seksualność, ludzie w wieku podeszłym, dom pomocy społecznej.

physiological, behavioural and psycho-social changes are depicted in advanced age and sexuality context – one of 
the most important earlier – is treated marginally. the natural stage of ageing is decreasing in sexual functions what for many 
people is tantamount to decreasing in quality of life. the authors present a review of limited research describing psychosexual 
needs and their realization among residents of nursing homes. readily available data confirm that women and men above 65 
stayed still in sexual and intimate relationships. More than half of people in the age of 57–85 and about one-third of people in 
the age of 75–85 are still sexually active and their level of physical health is correlated statistically significantly and positively 
with intensity of sexual life. sexual activity is strictly connected with health and social conditions, and chronic illnesses and 
disability may limit ability to fulfil the needs related to this sphere what is not tantamount to vanishing of these needs. the 
research indicated that sex expression is limited in nursing homes what is additionally heightened by negative attitudes of staff. 
results of research amongst staff of nursing homes indicated need for educational programs concerning sexuality of advanced 
age adults and directed to physicians, nurses and other health care staff in order to better understanding and acceptation of 
sexuality of advanced age people.
Key words: psychosexual needs, sexuality, advanced age people, nursing home.

Streszczenie

Summary

Wstęp
seksualność jest jednym z podstawowych warunków 

wysokiej subiektywnej oceny stanu zdrowia i jakości ży-
cia. Dane z national social Life, Health and aging project 
(nsHap) wskazują, że aktywność seksualna w ciągu całe-
go życia wiąże się z wymiernym, pozytywnym wpływem 
na zdrowie, ma także wpływ na długowieczność. zgodnie 
z wnioskami badań nsHap,  ponad połowa osób w wieku 
57–85 lat i około jedna trzecia osób w wieku 75–85 lat jest 
nadal aktywna seksualnie, a ich poziom zdrowia fizyczne-
go jest dodatnio i istotnie statystycznie skorelowany z in-
tensywnością życia seksualnego [1]. W polsce przeprowa-
dzono niewiele badań na temat potrzeb, zachowań i funk-
cji seksualnych osób w wieku podeszłym, mieszkających 
we własnych mieszkaniach bądź w domach opieki. temat 
ten jest rzadko przedmiotem badań ze względu na uwarun-
kowania kulturowe i religijne, co dotyczy również innych 
krajów [2–7]. 

zmniejszenie funkcji seksualnych jest naturalnym eta-
pem procesu starzenia, ale dla wielu ludzi jest to równo-
znaczne z obniżeniem jakości życia [8]. Wśród autorów 
zajmujących się tą problematyką istnieje konsensus, że bez 
względu na różnice społeczne i kulturowe zainteresowa-
nie seksem i seksualnością nie zmniejsza się wraz z wie-
kiem, natomiast w wyniku zmian biologicznych zmniejsza 
się sama aktywność seksualna [9–12]. 

Seksualność w wieku podeszłym
seksualność jest nieodłączną częścią ludzkiej tożsamo-

ści, budowaną na bazie doświadczeń osobistych i kulturo-
wych, a także tożsamości społecznej [9]. obejmuje: part-
nerstwo, aktywność, zachowania, postawy oraz funkcjono-
wanie i przyjmowanie adekwatnych ról w relacji partner-
skiej [4, 13]. esmaill i wsp. [14] wskazał na szeroki kontekst 
seksualności i potrzeb seksualnych człowieka. składa się 
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na nie pięć obszarów: zmysłowość (świadomość własnego 
ciała), intymność (potrzeba i zdolność do przeżyć, bliskość 
emocjonalna), seksualna tożsamość (orientacja seksualna), 
reprodukcja (płodność, poczęcie dziecka, jego wychowa-
nie) i seksualizacja (korzystanie z seksualności, sprawowa-
nie kontroli nad popędem seksualnym). 

W literaturze od wielu lat prezentowane są wyniki ba-
dań nad związkiem seksualności z procesem starzenia się 
organizmu w kontekście zmian biologicznych [2, 5, 15, 
16]. Wykazano, że aktywność seksualna jest ściśle powią-
zana ze zdrowiem oraz z warunkami socjalnymi, a choroby 
przewlekłe oraz niepełnosprawność mogą ograniczać moż-
liwości zaspokajania potrzeb związanych z tą sferą, co nie 
jest równoznaczne z zanikaniem tych potrzeb [17, 18]. Do-
stępne dane potwierdzają, że kobiety i mężczyźni powyżej 
65. roku życia nadal utrzymują seksualne i intymne relacje 
[3, 17, 19]. zdaniem wielu badaczy, u osób w podeszłym 
wieku maleje częstość podejmowania współżycia seksual-
nego, będącego podstawową aktywnością seksualną, nato-
miast wzrastają takie formy ekspresji seksualnej intymności 
i zaspokojenia seksualnych pragnień, jak: proste pieszczoty, 
seksualne dotykanie, całowanie, przytulanie [20–22]. są to 
najbardziej popularne formy ekspresji seksualnych u osób 
starszych posiadających partnera. Jak się ocenia, występują 
co najmniej raz w tygodniu [23]. chociaż częstość współ-
życia obniża się wraz z wiekiem, spadek ten jest wolniejszy 
zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, którzy utrzymują współ-
życie seksualne i zaspokajają swoje potrzeby seksualne 
w relacji z partnerem [20, 21, 23, 24]. osoby w wieku po-
deszłym szukają intymności kierując się potrzebą bycia ko-
chanym i akceptowanym mimo zachodzących zmian fizjo-
logicznych. towarzyszący temu okresowi lęk przed przemi-
janiem może być skutecznie łagodzony przez bliskość dru-
giej osoby w intymnej relacji.

Seksualność rezydentów domów opieki
problem możliwości zaspokajania potrzeb seksualnych 

przez rezydentów domów opieki nie został rozwiązany, 
nie podejmuje się szerokiej dyskusji na ten temat, zarów-
no w polsce, jak i innych krajach [7, 9, 25]. Badania nad 
wpływem warunków socjalno-bytowych i społeczno-kultu-
rowych na ekspresję seksualną rezydentów domów opieki 
są nieliczne, zarówno w polsce, jak i w innych krajach euro-
py Środkowej. Więcej tego typu badań prowadzono w usa, 
Wielkiej Brytanii i australii [9]. Badania Madsen [22] wy-
kazały, że potrzeby psychoseksualne nie znikają wraz ze 
zmianą sytuacji społeczno-ekonomicznej osoby w wieku 
podeszłym, w chwili zamieszkania w domu opieki. Istot-
ną rolę odgrywa atmosfera domu i przychylna realizacji po-
trzeb seksualnych postawa personelu. 

W badaniach polskich za najważniejsze potrzeby psy-
choseksualne rezydenci domów opieki w wieku 60–92 lat 
uznali potrzebę wspólnych rozmów, wzajemnego szacun-
ku, potrzebę czułości i otrzymywania wsparcia. potrze-
by bliskości fizycznej z drugim człowiekiem i wspólnego 
mieszkania zostały zakwalifikowane do grupy potrzeb naj-
mniej ważnych. rezydenci domów opieki, bez względu na 
występujące problemy zdrowotne, poziom wykształcenia, 
wiek, płeć i status cywilnoprawny, uznali za najważniej-
sze te powyższe potrzeby psychoseksualne, które wyzna-
czają jakość życia i jakość współżycia w związku intym-
nym [26]. W badaniach aizenberg i wsp. [27], wśród rezy-
dentów domu opieki dotyczących hierarchii potrzeb seks 
był częściej przez mężczyzn klasyfikowany jako „umiarko-
wanie ważny”. Większość ankietowanych rezydentów wy-
raziła pozytywne postawy wobec otwartej dyskusji o spra-
wach seksualnych i gotowość do przyjęcia interwencji te-
rapeutycznej, gdy zajdzie taka potrzeba [27]. Jednak wyni-
ki badań potwierdzają, że polityka w tym względzie w do-
mach opieki jest często bardzo restrykcyjna, utrudnia bądź 

uniemożliwia nawiązywanie i rozwój intymnych relacji 
między mieszkańcami, zgodnych z ich pragnieniami [22]. 
W domach opieki spotyka się częste praktyki, które na po-
zór nie odnoszą się bezpośrednio do aktywności seksualnej 
rezydentów, ale utrudniają lub uniemożliwiają nawiązywa-
nie relacji: brak możliwości decydowania o towarzystwie 
w trakcie spożywania posiłków, brak możliwości wyboru 
współlokatora, półprywatne pokoje, kontrole nocne w po-
kojach, nadzór relacji między mężczyznami i kobietami, ry-
gorystyczny rytm dnia, brak możliwości zagwarantowania 
sobie prywatności i intymności, choćby przez wywieszenie 
na drzwiach tabliczki „nie przeszkadzać” [20].

postawy personelu domów opieki są często zbież-
ne z funkcjonującymi społecznie mitami na temat ekspre-
sji seksualnej w okresie późnej dorosłości [5, 20, 25, 28, 
29]. Jeśli pracownicy domów opieki uważają, że zachowa-
nia seksualne powinny być realizowane przez młodych do-
rosłych, to powielanie tego mitu ma wpływ na ich stosu-
nek do przejawów ekspresji seksualnej przez osoby w wie-
ku podeszłym. czują się przy tym zawstydzeni, gdy rezy-
denci próbują podejmować rozmowy na ten temat [27, 29]. 
Miles i parker [20] oraz reingold i Burros [28] przedstawi-
li dowody, że nie ma przyzwolenia na zachowania seksu-
alne rezydentów w warunkach domów opieki, a pielęgniar-
ki odnoszą się z dezaprobatą oraz interweniują, gdy zastaną 
rezydentów w sytuacji intymnej. Wyniki innych badań rów-
nież potwierdzają, że postawy personelu wobec rezyden-
tów przejawiających zachowania seksualne wydają się być 
zdecydowanie negatywne [22].

Mieszkańcy domów opieki odczuwają napięcie seksu-
alne raz w tygodniu lub rzadziej, wraz ze wzrostem wie-
ku i problemów zdrowotnych następuje obniżenie częstości 
jego odczuwania. Jedna czwarta rezydentów nadal jest ak-
tywna seksualnie i czerpie przyjemność ze współżycia sek-
sualnego. Większość podejmuje inne sposoby rozładowania 
napięcia seksualnego (odwracanie uwagi przez podejmo-
wanie innych zajęć oraz wychodzenie na spacer). zamiesz-
kanie w domu opieki niewątpliwie wpływa na zaspokoje-
nie potrzeb seksualnych i zachowania seksualne, zwłaszcza 
w sytuacji, gdy tylko osoby pozostające w związku małżeń-
skim mają zachowane prawo do prywatności i intymności 
w kontaktach seksualnych. osoby pozostające w związku 
nieformalnym nie mają stworzonych warunków do wspól-
nego mieszkania. ale deklarują, że ich prawo do prywatno-
ści jest respektowane [26]. W badaniach innych autorów 
dotyczących możliwości zaspokajania potrzeb seksualnych 
w domach opieki wskazuje się, że zamieszkanie w domu 
opieki nie zmniejsza odczuwania potrzeb seksualnych, na-
tomiast wpływa ograniczająco na możliwość ich zaspokaja-
nia [9, 21, 27]. aizenberg i wsp. [27] potwierdzili, że w do-
mach opieki panują warunki ograniczania ekspresji seksual-
nej dodatkowo potęgowane przez negatywne postawy pra-
cowników. nie wszyscy rezydenci domu opieki w ich obec-
nej sytuacji życiowej mają możliwość zaspokajania swo-
ich potrzeb psychoseksualnych zwłaszcza, że ich ekspresja 
seksualna jest w społecznym odbiorze równoznaczna z za-
chowaniem negatywnym i dewiacyjnym [20, 21, 26]. Miles 
i parker opisali interwencje personelu mające na celu po-
wstrzymywanie ekspresji seksualnej rezydentów. Interwen-
cje były poniżające i piętnujące, mieszkańcy zostali pozba-
wieni prywatności, oddzieleni od siebie, wobec masturbu-
jących się stosowano przymus bezpośredni, personel drwił 
z rezydentów [20, 28]. 

Podsumowanie
rezydenci domów opieki mają prawo do nawiązywania 

i utrzymywania relacji intymnych. podwyższają one ich ja-
kość życia. potrzeby seksualne są jednymi z istotniejszych 
potrzeb, które utrzymują się przez całe życie [28]. niejed-
noznaczne wyniki badań prowadzonych wśród personelu 
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domów opieki mogą wskazywać na konieczność wdroże-
nia programu edukacyjnego, dotyczącego seksualności do-
rosłych w okresie późnej dorosłości skierowanego do pielę-
gniarek i innych pracowników ochrony zdrowia w celu lep-
szego zrozumienia i akceptacji seksualności ludzi w wieku 
podeszłym [9]. obowiązkiem personelu jest przestrzeganie 
praw człowieka, ochrona godności i poczucia wartości oso-
by, jak również respektowanie prawa do samostanowienia 
w zakresie aktywności seksualnej [30]. Jednak z drugiej stro-
ny obowiązkiem personelu domów opieki jest również za-
pewnienie bezpieczeństwa rezydentom i ochrona przed ich 
wzajemną agresja seksualną (ang. resident-to-resident sexu-
ally aggressive behavior, rrsaB). zatem lekarze rodzinni 
i personel domów opieki stoją przed koniecznością utrzy-
mania równowagi między możliwością zaspokajania przez 
rezydentów potrzeb seksualnych a zapewnieniem bezpie-
czeństwa [31]. 

szczególną rolę odgrywają tu lekarze rodzinni. W oce-
nie osób w wieku podeszłym to lekarz rodzinny jest oso-

bą, z którą chcieliby omówić problemy seksualne, ale rzad-
ko inicjują takie dyskusje. znaczna część osób w wieku po-
deszłym, doświadczająca problemów seksualnych, nie szu-
ka pomocy. stwierdzają oni, że częstą barierą jest płeć leka-
rza rodzinnego oraz brak zainteresowania tymi problemami 
ze strony lekarzy. Badania wykazują, że pacjenci w wieku 
podeszłym nie otrzymują informacji dotyczących aspektów 
seksualnych od lekarzy rodzinnych. chcą rozmawiać na ten 
temat, ale mają trudności z zainicjowaniem dyskusji na te-
mat występujących u nich problemów seksualnych. czyn-
nikiem utrudniającym rozmowy na temat seksualności jest 
brak przygotowania lekarzy rodzinnych do ich prowadze-
nia, a także czynniki organizacyjne w podstawowej opiece, 
w tym brak czasu oraz ograniczona dostępność do lekarza. 
nie bez znaczenia jest również powielanie przez lekarzy 
społecznie funkcjonujących mitów, umniejszających rolę 
seksualności w życiu pacjentów w wieku podeszłym, jak 
i powszechne obawy, że rozmowa dotycząca seksualności 
będzie uznana przez pacjentów za dyskomfortową i niesto-
sowną [32–34]. 
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